
Sme presvedčení, že s riešeniami 
a opatreniami pre lesy, vodu či ovzdušie 
musíme začať už dnes, ale potrebujeme 
sa sústrediť najmä na energetiku 
a budovy. Dôvody sú nasledovné: 

• Fungovanie našej spoločnosti 
je závislé od energií, no výroba 
elektriny a tepla má až polovičný 
podiel na vypúšťaní skleníkových 
plynov v SR. Až po nej sú oblasti, ako 
priemysel, doprava, poľnohospodárstvo 
a spracovanie odpadu. Sme preto 
presvedčení, že sa potrebujeme 
sústrediť na udržateľné energetické 
systémy.

• Prevádzka budov spotrebuje až 
40 % všetkej energie a trávime 
v nich 90 % nášho času. Bývaním, 
prácou či rekreáciou. Budovy majú 
obrovské rezervy v úsporách energie 
a znižovaní emisií skleníkových plynov. 
Modernizáciu potrebujú aj preto, aby 
ponúkali bezpečné a zdravé prostredie 
aj v nových klimatických podmienkach. 

Preto chceme, aby sa Slovensko, pri 
hľadaní riešení a zavádzaní opatrení 
na meniacu sa klímu, sústredilo na tieto 
kroky:

• Uprednostňovať znižovanie 
spotreby energií systematickými 
krokmi na miestnej, národnej 
a medzinárodnej úrovni. 

• Stavať a rekonštruovať budovy, 
ktoré poskytujú tepelný komfort 
a kvalitné vnútorné prostredie 
s veľmi nízkou spotrebou energie tak, 
aby si zaplatenie účtov za potrebné 
množstvo energie mohli dovoliť 
skutočne všetci občania. Hovoríme 
o budovách s kvalitným zateplením 
a oknami, vonkajším tienením, 
mechanickým vetraním, primeraným 
osvetlením a zelenými strechami. Práve 
nekvalitné bývanie a nemožnosť platiť 
účty je totiž jednou z príčin energetickej 
chudoby, ktorá bude s postupnou 
zmenou klímy narastať.

• Používať energie, ktoré budú 
oveľa menej závislé od takmer 
vyčerpaných fosílnych palív 
a odolnejšie voči extrémnym 
prejavom počasia. Preto potrebujeme 
hlavne miestne, obnoviteľné 
a udržateľné zdroje energie, prepojené 
do tzv. inteligentných lokálnych sietí. 
Výsledkom budú nezávislé regióny 
s nižšou spotrebou a cenami energií, 
s nízkou závislosťou od dovozu palív 
a s obyvateľmi, ktorí si budú viac 
uvedomovať svoju zodpovednosť 
za stav nášho životného prostredia 
a budú sa ho snažiť chrániť a udržať.

Žiaľ, vyššie uvedené sa stále nedeje 
na dostatočnej úrovni a to aj napriek 
tomu, že technológie sú k dispozícii 
už teraz a sú často ekonomicky 
výhodnejšie než fosílne palivá. 

Veríme, že iba odhodlaní politici 
a účinné zákony môžu urýchliť prechod 
k investíciám do výstavby a obnovy 
budov a energetických systémov, ktoré 
Slovensko pripravia na život v nových 
klimatických podmienkach. 

Výzva politickým lídrom 
k aktívnemu riešeniu 
klimatickej krízy

KLIMAT ICK Á KRÍZA  JE N A  SLOVENSKU PRÍTOMNÁ 
U Ž DNES.  PREJAVUJE SA DLHÝMI OBDOBIAMI HO-
RÚČAV A SUCHA, PRÍVALOVÝMI DAŽĎAMI ČI  SILNÝM 
VETROM. DÔSLEDKOM SÚ DESIATKY KOLABUJÚCICH 
ĽUDÍ ,  ALE AJ TISÍCKY ODBERATEĽOV BEZ ELEKTRINY 
PO VÝČINOCH VETRA I  ZAPLAVENÉ PIVNICE A PO-
ŠKODENÉ DOMY PO PRÍVALOVÝCH DAŽĎOCH. VEDCI 
UŽ DNES VEDIA,  ŽE SITUÁCIA SA BUDE ZHORŠOVAŤ. 

e: ski@klimatickainiciativa.sk | w: klimatickainiciativa.sk

VYZÝVAME PRETO POLITICKÝCH LÍDROV NA SLOVENSKU, 
aby začali systematicky pracovať na udržateľnej energetike, teda 
aby energetickú efektívnosť (EE), obnoviteľné zdroje energie 
(OZE), útlm využívania fosílnych palív a riešenie energetickej 
chudoby prijali za svoje priority. Zároveň, aby pre tieto oblasti 
uvoľnili potrebné financie a odborníkov, čím by sme naštartovali 
prechod k nízkoemisnej, nízkouhlíkovej, decentralizovanej, 
občanmi a komunitami kontrolovanej ekonomike, s hlavným 
cieľom udržať zdravé životné prostredie pre ďalšie generácie.

https://klimatickainiciativa.sk

